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önsöz

Thespis El Arabası ile Dolaşıyor

Jorge Amado’nun “İnsanın anayurdu çocukluğudur” özdeyi-
şini yazarlığını, şair ve çevirmenliğini örnek aldığım Ülkü Tamer 
de alıntılamıştı bir yazısında. Benim çocukluk anayurdumda bir 
anneden kopuş, bir de Darüşşafaka’ya varış, o bütünün bir parçası 
olmaya çabalayış öyküsü vardır; anlatmaya doyamadığım bireysel 
mitosum bu. Bir anavatanı yitirdiğimde, yeni bir anavatan bulmuş 
olma hissini okulun dört duvarı arasında yaratıcı etkinliklerden 
sağmaya, sağlamaya çabalarken, müzik ve tiyatro, resim ve ağaç ka-
buklarından yaptığım heykeller, kısacası sanat girivermişti hayatı-
ma. Sanatsal edimlerle ayakta ve hayatta kaldığıma inandım bunca 
yıldır ve hatta hayatımı kurmaca halinde bir sanat yapıtına dönüş-
türmek gereksinmesi de müsrif beklentim oldu. Kurmaca bir özya-
şamöyküsü yazarsam şaşırmasın kimse. Gerçekten yaşadıklarıma 
bir “–mış gibilik” katarak öyküye, şiire, fotoğrafa vb. dönüştürüver-
mek gereksinmesi, hayat ve sanatın kesiştiği bir noktadır. Bu gibi 
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durumlarda, yaşananı anlatmaya başlayınca, neyin gerçek, neyin 
yaratılmış ürün ya da yanılsama olduğu bir süre karışır, birbirinden 
ayırt edilemez hale gelir, gelebilir.

İşte tiyatro da, İngiliz hocamızın oynattığı “müsamere” niteli-
ğindeki oyunlarla ve Darüşşafaka’da ortaokul düzeyindeyken iki 
ayrı İngilizce oyunda rol alışımla başladı kanıma girmeye. İlkinde 
bir böceğin larvasıydım, henüz kozasını yırtıp çıkmamış böcek 
yavrusu ve bütün yaptığım da “Mama, mama!” diye bağırıp sah-
nenin bir ucundan öteki ucuna emeklemekti. İkinci oyun ise Jül 
Sezar idi. Yönetmen de İngilizce öğretmenimiz Mr. Cunningham 
idi. Evet, basitleştirilmiş bir İngilizce ile de olsa, Shakespeare oku-
yorduk daha hazırlık sınıfındayken. Jül Sezar’ın hayaleti Brutus’u 
ziyaret etmeden önce gitar çalan hizmetçiyi oynuyordum. Sanırım 
Lucius idi adım. Yine bütün yaptığım iki akort basıp Brutus’un 
uyumasını sağlarken uyuyakalmaktı ki Sezar’ın hayaleti Brutus ile 
konuşabilsin. Benim rolüm bu kadardı ama bana sorsanız, oyun 
bensiz olamazdı. Öyle titizlikle çalıştığımı, hatta gitarı çalamadı-
ğım, sadece öğretilen iki akortu “dımbırdattığım” anlaşılacak diye 
ödümün koptuğunu anımsıyorum.

Oyuncu olarak sahnede uyuyakalmışım. Emperyal kişilikler-
den birinin gitar çalan hizmetçisi olarak. Uyandıysam eğer o uyku-
dan, kendimi İngiliz tiyatrosunda eğitim öğrenim görmüş bir hoca, 
çevirmen ve eleştirmen ya da tiyatro incelemecisi olarak buldum 
yıllar sonra. Belki hâlâ uyuyorumdur ve izleyenler çekip gittiği hal-
de bu çocuk niye uyanmadı, ya da uyuyakaldı yazık o göremedi 
Sezar’ın hayaletini diyorlardır.

Denemedir bunlar dediğim bu kitaptaki yazılarımı gözden 
geçirirken baktım da, örneğin genel olarak ironinin gücüne, özel-
likle de dramatik ironiye tutkum böyle başlamış demek ki. İlle de 
iyi oyunculuk diye diretişim böyle başlamış. Bedenin kutu sahne 
içinde kendi içindeki uğunmalarına ve dışavurumlarındaki son-
suz ufuklara, hücre içinde açılan hücrelere kafa yoruşum böyle 
başlamış. Sahne, mekân ve uzam ile ilgili kavramsal düşünmem  
böyle başlamış.

Dili, biçemi, akımı, hatta sunum türü ne olursa olsun, anlatıda 
sahicilik, ille de sahicilik diye dellenişim hep o anayurtta edindi-
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ğim ilk deneyimlerdendir. Okullarda öğrendiklerim, yurt içi, yurt 
dışı tiyatro izleme deneyimlerimde gördüklerim bu ilk zehirlen-
menin üstüne pul biberdir. Doğallık ve sahicilik, özellikle oyuncu-
lukta aradığım ilk özelliklerden olmuştur.

Amerikan tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncularından Ellen 
Burstyn Çehov’un Üç Kızkardeşi’ni New York’ta sergilerken ken-
disiyle yapılan bir söyleşide (Actor’s Studio), oyunculuğunun ilk 
zamanlarında hocasının ona “Çok güzel, çok doğal oynuyorsun, 
ama gerçek değil” deyişini anımsatarak soruyor yeniden:

Oyunculukta doğal olup da bir türlü gerçekmiş gibi gö-
rünmeyen nedir? Çehov demiş ‘kurmaca’ diye, kendi haya-
tımı kurmaca içine atıp, kurmacalaştırarak, sahnede canlı 
olarak o yaşantıyı oyundaki karakter üzerinden yaşayabili-
yorsam Çehov’un oyununa hayat katıyorum demektir.
Oyunculukta elbette tek bir yöntem yok. Ama oyunculuk yön-

temleri ne olursa olsun, o oyunun bütünselliğini düşündüğümüz-
de, tiyatro diye izlediğimizin bizde tek bir etki bırakmasını, onu 
oluşturan öğeleri ayrı ayrı beğenip tamamından etkilenmiyorsak 
bir şeylerin yanlış olduğu üzerine de Edgar Allan Poe’dan etkilenip 
kuramsal bir zemin bulmaya çalışmışım bu kitaptaki yazılarımda. 
Yıllar önce Sophia Loren Türkiye’ye geldiğinde, Zeki Müren onu 
şöyle betimlemişti: “Her bir uzvunu ayrı ayrı incelerseniz hiç de 
güzel değil. Ama bütüne bakarsanız bir tanrıça kadar muhteşem 
bir güzel.” Tiyatroda tek etkiyi izah edecek en güzel mecazlardan 
biridir bu betimleyiş.

Ama ilk oyuncu Thespis’den bu yana “tiyatrocuların” en büyük 
derdi zaten bu olmuş ve hep olacak: Gerçekmiş gibilik yollarını ço-
ğaltmak. Bolca bedensel aksiyonlu bir uyarlama oyun örneği Bahar 
Noktası’ndan keyif alıyorsam, neredeyse hiç bedensel aksiyon bu-
lunmayan Büyük Engizisyoncu’dan da tiyatro adına benzer bir keyif 
alabiliyor ve düşünerek çıkıyorsam salondan, belki sadece gözleri 
ve ses tonuyla oynayan Anthony Hopkins’e kulak asıyorumdur: 
“Thinking is in the speech/ Düşünce konuşmadadır” diyor büyük 
oyuncu ve söz ile iletilen fikrin tahrik edici oluşunu da vurguluyor. 
Uyarca’daki Payidar Tüfekçioğlu oyunculuğu da buna en güzel ör-
neklerdendi. Tony Harrison da aynı fikirde.



iv  

Fikirdir vurulmamız istenen ve gereken. Büyük kafalar, çün-
kü, insanlarla ve olaylarla değil de fikirlerle uğraşır, fikir konuşur, 
tartışır. Sahne cambazlığı değildir beklediğimiz. Kitleleri buna 
alıştırırsak, bir süre sonra kitle de vasatı ve sansasyoneli delicesine 
alkışlar. Fakat fikri olmayan, feraseti kötü sunumlardan da bir şey 
anlamadım mı ben acaba diye hayıflanarak çıktığım da olmuştur. 
Bu yüzden de Yıldız Kenter’in “o yaşta hem de” amuda kalkmasına 
gala izleyicilerinin bile sirktelermiş gibi çılgınlarca alkış tutmasını 
yerinde bir davranış görmem olanaksız. Sanatçı işinin gereğini ya-
pıyordur, sanatına ve bedenine saygılı olduğu için de bunca zaman 
koruyabilmiş bedenini, yoga vb. yollarla. Anlayamadığım ve bana 
ürkünç gelen ise izleyenin alkışlarken geçirdiği histeridir. Neden-
leri deşilirse, bu histerinin altından izleyicinin cehaletinden başka 
neler çıkar acaba? Kraliçe Lear adlı oyunda, yaşlı ve tiyatrodan elini 
eteğini çekmiş kıdemli bir oyuncuya, kadınlardan oluşan bir kad-
ro içinde Kral Lear’ı oynaması teklif edilir. O da, başarmak, hata 
yapmamak için var gücü ve disiplini ile çalışır. Kenter’den bol iro-
nili bir tiyatro dersidir aslında bu oyun. “Tiyatro imandır” diyen 
Macide Tanır’ın inancının gösteri halindeki sunumudur. Yıldız 
Hanım da ustalığına yaraşır bir disiplin ile oyunun tek etkisini de 
bozmadan, oyunculuk inceliklerine ilişkin birçok ipucu vermekte-
dir. Tiyatro ciddiye alınması gereken bir uğraştır. Gıpta ile izlersi-
niz Kenter’in azmini. Yine Actor’s Studio konuklarından Harrison 
Ford da “İnsanların önünde yaşamayı can-ı gönülden istemeniz 
lâzım” diyor. Şizofrenik bir durum. Başka bir karaktermiş gibi dav-
ranıyor olabiliriz, günlük yaşam içinde de sürekli olarak oyuncu-
luk yapıyor olabilir, başta varoluşsal güvenlik açısından maskelerle 
geziyor olabiliriz, ama sahneye çıkıp bilinçlice başkasıymış gibi 
davranmak, oynamak, bunu meslek edinmek, deliliktir. Kitaba ve 
Tiyatro Tiyatro dergisindeki köşeme “Thespis’in Delileri” başlığını 
koyuşum bu yüzden.

Ama iş eleştiriye gelince, bir gösteriyi dört dörtlük bulmak da 
yanlış gibi gelir bana, çünkü en azından “Acaba şöyle olsaydı, daha 
böyle olmaz mıydı ki?” diye düşünmek bile, oyunu beğenmemek 
anlamına gelmez. Gösteri, izleyenin yolunu, ufkunu açmaya ve 
onu düşünmeye itmiş olduğundan işlevini yerine getirmiştir, tiyat-
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roda amaç izleyeni değiştirmekse eğer, oyun bunu da başarmıştır. 
Eleştirmenin beklentilerinin doyurulmuş olması iyidir belki ama 
hepten mutlu olması zor olmalı, çünkü Harvey Keitel’in dediği 
gibi “Sadece inekler hepten mutludur.” Eleştirmenler ne kadar yere 
göğe sığdıramasa da, ödüller yağdırsa da, gerçek sanatçı asla mutlu 
olmamalıdır. Yolcudur çünkü ve onun varacağı bir yeri yoktur, ol-
mamalıdır. Sonsuz bir ufukta, uzun ince bir yolda olmaktır onun 
muradı. Kul olmaktan asla vazgeçmemelidir, işte bu yüzden.

Bir oyuncu-okurumdan gelen ileti önemsediğim bir noktayı 
vurgulamaktadır: Sanatçıların kendi alanlarında ve çizgilerinde 
üretirlerken, topluma, içinde yaşadıkları düzene ya da sisteme ve 
sanatlarının diğer renk ve çeşitliliğine kapalı kozalarda yaşayabili-
yor olma riskleri var. Ben birçok yazımda, belki amiyane bir özde-
yişle “insanın kendi kokusu kendisine gelmez” derken bu kozala-
rın tehlikelerine dikkat çekiyordum. Sahne sanatçılarının, özellikle 
oyuncuyum diyenlerin, TV ve sinema oyunculuğu yaparken de 
sıradana, vasata teslim olmadan, kendine ihanet etmeden iyi iş çı-
kartmaları her geçen gün daha az bir olasılık gibi görünüyor. Ama 
ünlü olmak ile önemli olmak arasında kararını veren sanatçılar da 
(Arthur Ballet söyleşisinin özü budur), tercih ve kararlarının ödül-
lerini olduğu kadar bedellerini de birlikte devşirirler. Bir oyuncu 
okurumun gözlemini ben de İstanbul’a taşındıktan sonra yakından 
gözlemlemiştim ve tiyatro sanatçılarının tiyatro dergisi okumadık-
larını, buna vakitleri olmayışını, “sırça saraylarından” çıkma riskini 
göze alamayışlarını üzülerek görmüştüm. Tiyatro için var olmaya 
kimsenin pek niyeti yok gibi. “Tiyatro imandır” diyen pek az. Ti-
yatronun onların hayatını daha iyiye götürecek, refah düzeylerini 
artıracak bir araç olduğunu düşündüklerini gördüm. Birçok gencin 
oyuncu olmak istemesi futbolcu olmak isteyen kifayetsiz muhte-
rislerin beklentilerinden farklı değil ne yazık ki. Fakat yapabile-
cekleri, yapmayı sevdikleri tek iş de tiyatroda bir iş ise ve İstanbul 
gibi bir yerde provasına 35 lira alıyorsa, nasıl geçinecek? Haliyle, 
sistemdeki adaletsizlik de gençleri daha kolay para kazanmaya  
itmektedir.

Doğa birçok konuda insan yaşantılarına ışık tutar, onun mecaz-
ları ile hayatımızın anlamlarını buluruz, doğa ayna tutuyordur bize. 
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Ama tiyatro da doğaya, başta insan doğasına ayna tutar. Sahnede 
bir karakterle, bir şeyle özdeşleşme gereksinmem bu yüzdendir. 
Foucault’nun uzam üzerine kafa yoruşları sırasında bir uzam tari-
hine dikkat çekmesi ve bugün uzam dediğimizin belli alanlar arası 
ilişkilerin kastedildiği ve uzamların bizi doğaya, ille de doğal olana 
çekişi bu yüzdendir diyerek altını çizmiştir. Onca bilgiye ve biri-
kime karşın, “uzamın sınırlarını aşmak için ya da biçimlendirmek 
için hayal gücümüzü kullanabilme olanaklarımızın artıyor olması-
na karşın uzam hâlâ kutsîliğinden pek bir şey yitirmemiştir” derken 
uzamda olup bitenlerin ve performansın ritüelistik özelliklerini de 
ima etmektedir. O performansta bizim olan biteni tamamıyla kav-
ramamıza ket vuran bir kutsiyet, bir ulvilik vardır Foucault’ya göre 
ve doğaya ve doğal olana dönüş gereksinmemiz de bu yüzdendir.

Sanat, hayata öykünür tabii de, hayat ya da insanlar da bakıyor-
sunuz bir süre sonra sanat yapıtlarına, sanatçılara öykünüyor. Tek 
etkinin gerekliliğine en büyük neden de budur.

“Tiyatro yapıyorum” diyen sanatçıların hepsi, başta oyuncular 
olmak üzere, hepsi o gösteriye geçmişlerini, bedenlerini, sesleri-
ni ama ille de varoluş uzamlarını da götürürler. Her biri ayrı bir 
internet sitesi gibidir, kesişip uyum sağladıkları yerde bir yekpa-
re bütünlük oluşturabiliyorlarsa da izleyen o yekpareliğin parçası 
olduğuna inanır ve o keyifle çıkar alandan. Benim keyiften an-
ladığım ise kafası karışarak, düşünerek, hiç değilse bir süre uğu-
narak, değişmesidir izleyicinin, hatta tiyatrocuların. Daniel Day 
Lewis’in Hamlet’i Londra’da oynarken psikoterapiye gereksinim 
duyması bu yüzden anlaşılır bir durumdur. Lewis’i izlemeye diye 
gidip başka birini izlemek düş kırıklığı, sanatçının rolüne kendi-
ni fazlası ile kaptırması yüzünden tedavi görmesi gerektiği açıkla-
ması tiyatroya girişte elimize tutuşturulmuştu. Üzülmüştük ama  
durumu anlayışla karşılamıştık.

Psikolojik, düşünsel, duygusal ve coğrafî uzamların örtüşüp ke-
siştiği yerde iyi söylenmiş, yapıtın bütünselliği içinde doğru ifade 
edilmiş fikirler, yeni fikirler olmasa bile izlenir, ayakta alkışlanır. 
Ne söylendiğinden çok, o fikrin nasıl söylendiğidir alkışı hak eden. 
Sanatların hepsi için de geçerlidir bu. Şiirde de, öyküde de, resim 
ya da mimaride de. Tek etkide diretişim de bu yüzdendir.
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Ama idealist ve romantik yanım da diyor ki, ister uyumsuz ti-
yatro, ister gerçekçi, dışavurumcu, isterse bir karışım olsun, benim 
durduğum yerden baktığımda bütün insanlık ile bir ve kardeş ol-
duğumu ve tiyatronun dünyayı daha iyiye götüreceğine inancımı 
da yineleyerek, her gösterinin ille de işlevsel olması gerektiğine 
inandığımı da söylemek istiyorum. Birçok oyundan “Bu oyunu 
şimdi, burada niye oynadılar?” diye sorarak çıkmamın ya da yarı-
sında çıkmamın sebebi genellikle budur. Oyun seçimi yapılırken o 
metnin işlevsel ya da yararlı olup olmayacağı, çok eski bir oyun da 
olsa günümüze ilişkin evrensel değerler, eleştiriler, ipuçları taşıyıp 
taşımadığı, salt eğlence için de yapılmış olsa, hangi değerlerin altı-
nın çizildiğinin izleyici için ne denli önemli olduğu, ve/ya da sığ 
sularda yüzüp yüzmediğini önemseyişim hep bundandır. Biraz da 
izleyici olarak, hayatımın en az iki saatine duyduğum saygıdandır.

İstanbul’a yerleştikten sonra (2004) vasatın ne yazık ki tiyatro-
ya yayılmış bir virüs olduğunu gördüm. Bu kitapta bulacağınız de-
neme, inceleme, eleştiri türündeki yazıların bazılarında “bathos”a 
dikkat çekmişim, çünkü tiyatroda tek etkinin oluşmadığı yerde, va-
satın hükmüne teslim olunan her üründe bathos kaçınılmazdır. Ne-
dir ilkin “kötü şiir” anlamında kullanılan “bathos”? İngilizcedeki 
“grace” sözcüğünün anlam ve çağrışımlarından, zarafetten, bütün-
sellikten yoksunluktur; zirvedeyken, o etkiden ve durumdan bir 
ayrıntı ya da hata yüzünden düşüştür. Bir banallik yüzünden ko-
mik duruma düşmektir. “Pathos” gibi izleyende acıma hissi uyan-
dırıp katharsis’e yol açmaz “bathos,” kıs kıs ya da bıyık altından 
gülmeyi ve tahammülü tetikler. Üzerine bir satır bile yazmadığım 
birçok gösteri izledim. Yüksek lisans düzeyinde aldığımız eleştiri 
dersinin ilk kuralı “beğenmediğin yapıta çamur atmak için ya da 
eleştirecek mal bulmuş Mağribî gibi, saldırma” idi. Bu kuralı hiç 
unutmadım. Ama değer verdiğim bir yapıtta, özellikle tek etkinin 
oluşmasına engel bir iki kusuru, yanlışı düzelse ne güzel olur, tüh 
çok güzel bir fırsat kaçırılmış, dediysem kendi kendime, dilim acı 
da olsa bir iki satır karalamışımdır.

Örneğin, “kocaman bir hatayı galaya kadar niye kimse fark et-
mez?” diye hep sormuşumdur. Oyun provalarında, örneğin metin-
deki dil hatalarını hiç kimse fark etmez mi? Bir tek dil hatasının 
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bütün oyuna gölge düşürebileceğini, tek etkiyi, oyunun bütünsel-
liğini zedeleyebileceğini hiçbir ışıkçı, hiçbir oyuncu, sahne amiri 
ya da, fark edip söyleyemez mi? Özellikle de deyimlerde ve argo 
sözcüklerin kullanımında, “Şey çevirmen bey, yönetmen bey, biz 
Türkçede böyle demeyiz ki,” diye uyaramazlar mı da bu hatalar 
gala sunumuna kadar taşınır? Türkiye’nin büyük isimli oyuncuları 
bile İngilizce’deki “fucking” sıfatının Türkçedeki denginin “s.tirici” 
olmadığını fark etmeleri için İngilizce bilmeleri gerekmez. Böyle 
bir söz Türkçe’de yoktur da ondan. Yerine, “Ne .oktan bir filmdi” 
deriz örneğin. İnishman’ın Sakatı ya da Şölen adlı ve şekerleme pro-
mosyonuna kurban gitmiş, içeriği eften püften bir oyunda entelek-
tüel oyuncumuz, bizim Catherine Deneuve’ümüz Zuhal Olcay da 
mı fark etmez de telaffuz ediverir ve izleyicinin dile hassasiyetini 
hoplatır? Büyük umutlarla gittiğim Şölen, bu ve daha birçok hata-
ları yüzünden tekdüzeleştiği ve bathos’a örnek olduğu için, değerli 
kadrosuna karşın, bu kitapta incelemeye değer bulunamadı.

Tiyatro eleştirisi yazarken, adım eleştirmene çıktıktan son-
ra, insan ilişkilerinde yaşadığım “bathos” örneklerine burada yer 
vermeyeceğim, çünkü maruz kaldığım haller tiyatroya değil de o 
kişilerin karakterlerine özgü davranışlardır, müsrif beklentilerinin 
doyurulamaması, kendinden menkul “duayenlik” inancı bazen de 
kifayetsiz muhterislikten ya da eleştiriye gelemeyişten doğan düş 
kırıklıkları yüzündendir. Tek etkiden yoksun ve vasat işlere eleş-
tirmenlerin hoşgörü gösterip, o da yetmedi ödüller vermesi sanat-
çılara hakaret değil midir? “Sağırlar birbirini ağırlar” düzeninin  
sürmesi gerekli midir?

Bilen bilir, bilmeyen bir tutam mercimek sanır.
Evcilleştirilip ve efendileştirilen tiyatro bir yanda duayenlerce 

icra edilirken, gençler bile nadiren rahatsız edici, tepki toplayabile-
cek gösterimler sergileyebiliyorlar. Türkiye’nin içinde bulunduğu 
siyasi durum ve sapla samanın karıştığı bu dönemde belki gençler 
de eski gençler değil.

Ve son olarak, bir sahne performansını, tiyatro oyununu, genel 
olarak bir sanat yapıtını (iki gün sonra silinebilen bir grafiti örneğini 
de) çok önemserim çünkü hepsi bellekten gelenlerle şimdi ve bura-
da yaşanan ve üretilen ile belleği yeniden şekillendirmeye katkıda 
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bulunurlar. Sinemanın gücü, etkisi kadar tehlikesi de, burada yat-
maktadır. Şiir yazarken, öykü yazarken, sinema izleyip eleştirisini 
yazarken, sevgiliye aşkımı dile getirirken, bu önsözü yazarken, sa-
natların anası sayılan tiyatro hep var. Her an her yerdedir, güzellik, 
özgürlük gibi.

Hayat bu yüzden sahnedir; sahne de bu yüzden hayat.
Tiyatro, bu yüzden.

Yusuf Eradam
10 Temmuz 2007 – 17 Ocak 2010

Cihangir, İstanbul
www.yusuferadam.com

Grafiti Uçar Gider (Foto: Yusuf Eradam)





I.  TİYATRO İNCELEMELERİ VE 
DENEMELERİ

Tiyatroda Tek Etki*

Nesnel yanılsamanın tam karşılığıdır tek etki. Ancak o tek etki, 
gerçekliğe ışık tutabilir. Evet, Baudrillard’dan da etkilenerek böyle 
bir tümce kurdum çünkü “Tek Etki” tiyatronun şiire en çok yaklaş-
tığı noktada kendisini gösterir. Edgar Allan Poe’nun “Philosophy 
of Composition” (1846) başlıklı denemesinde “totality in effect” 
ya da “unity of effect” dediği tek etki ya da “etkide birlik” Poe’nun 
özellikle şiir ve öykü için geliştirdiği bir kuramın parçasıdır. Ed-
ward Zuk’un “Amerikan Edebiyatının en tehlikeli denemelerinden 
biri” diye nitelediği bu yapıtında Poe bana göre tiyatro yapıtları 
için de çok şey söylemiştir. Birçok sanat yapıtını beğendiğimizde 
yaptığımız “şiir gibi” ya da “müzik gibi” benzetmesinin altında da 
bu tek etki yatar.

19. yüzyıldan itibaren edebiyatta önemli değişiklikler oldu. 
Batı serbest vezin ile tanıştı, dışavurumculuk bir devrim oldu, keza 
Brecht ile epik, Beckett ile uyumsuz tiyatro… şiirde de örneğin 
gizdökümcülük ile tanıştı insanlar ama giderek içimize sinmiş bir 
kural, sanatta şarttır diyeceğim “Tek Etki” için gerekli maddelerin 
başını çekiyor ve sanatta tasarruf kuralı, ya da “Az, çoktur” (Less 
is more) tek etkiyi sağlamakta daha etkili oluyor. Tek etki, işte bu 
kural ile yönlenmiş hayal gücü ile de beslenir, onu da besler.

Poe’nun kuramına sırtımızı dayarsak, “tahammül kalmadı ar-
tık” şarkısını söylediğimiz bugünlerde uzun mu uzun, yavaş mı ya-
vaş oyunlar tek etkiden uzaklaşıyor diyebiliyoruz ve sahnede uzun 
monologlar boyunca “dolaşan” ya da beden gezdiren oyuncuları 
“konuşurken” izleyince oyunun yarısında çıkıveriyoruz.

Şimdi Poe’nun tek etki kurallarını anımsayalım:
1. Kısalık: Yapıt, (Poe’nun kast ettiği, yinelemek gerekirse, 

genel olarak şiirdir, öyküdür; özellikle de savunmasını yaptığı 
* Bu konuda yazdığım ve Tiyatro Tiyatro Dergisi, Gist ve Radikal İki’de 

yayımlanmış ve Sevda Şener hocamızın 80. Doğum Günü için hazırlanmış 
yazılarımın bu kitap için yeniden düzenlenmiş halidir.
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“Kuzgun” / “The Raven” başlıklı şiiridir) göreceli de olsa kısa 
olacak, az ve öz. İzleyene bitsin artık dedirttiği yerde bitecek. 
Tahammüllü olanlar da kısa sürdü diye şaşırıversinler. Bu şaş-
kınlık tek etkiyi zedelemez. Uzun olandan kuşku duymaya 
başlarız. Diyeceğini daha kısa da söyleyemez miydi diye. Poe, 
destanlara ancak ardışık kısa şiirler gibi bakınca tahammül ede-
biliyor. Tiyatroda belki episodik yapı bu tahammülü biraz ol-
sun sağlayabilir. Ama amaç, izleyenin tahammül etmesi değildir 
elbette.

2. Yoğunluk: Estetik hükümlerde “yoğunluk” yapıtın değe-
rine değer katar ve aksiyon ile ilgilidir.. Yoğunluk ya da kavilik, 
yapıtın ince kuyumculuk eseri oluşudur, Trabzon işi bilezik 
gibi. İzleyiciye “soluksuz izledim,” “ayağımı yerden kesti” ya da 
“alnımın ortasına bir yumruk yemiş gibi oldum” dedirten bu-
dur. Poe, keyiften içimiz titremeli derken, şiirde ruhu yücelten, 
huşu ya da vecd gibi bir hali kastediyor. Öyle hüngür hüngür 
ağlamak, katıla katıla gülmek değil kastettiği. Bir insana dairlik, 
ince bir farkındalık, Gülten Akın’ın şiirindeki gibi. Bir ayma ha-
line dokunuş. Haikularda olduğu gibi. Yoğun olmak için ise az 
aslında çoktur kuralını baş tacı etmek gerektir. Beş yüz sayfalık 
bir romanın vardığı noktaya bir haiku 3 dize ve 17 hece ile va-
rabiliyor çünkü.

3. Tutarlılık: Etkide birliğe doğru “Yoğunluğu elde etmek 
için”, der Poe, “etkide birlik, tek etki ya da tek izlenim şarttır”. 
Bütünün parçaları diğer parçalarla, bölümlerle ters düşmeme-
lidir. On dokuzuncu yüzyılın Kant etkili aşkıncı düşünceyle 
de örtüşen bu anlayışa göre bütün, içinde olması gereken bir 
ayrıntı yoksa, büsbütün ya da tastamam değildir; o ayrıntı ya 
da bölüm de bütünün gerisi olmadan yekpare, tastamam değil-
dir. Uzun şiirlere de tahammül ediyorsak, ancak her bir parça, 
kıta ya da bölüm, kendi içinde bir izlenim tekliği taşıdığı içindir. 
Dilde, kişileştirmede, mekân ya da uzam kullanımında tutarlı-
lık oyunun tek etkisi için şarttır.

4. Güzellik: Poe’nun hedefi gerçek değil güzelliktir. Şiirsel 
bir duygu aktarımıdır aslolan, ahlâkî bir doğrunun aktarımı de-
ğil. Bu anlamda Hollywood Poe’ya hiç kulak asmamıştır diyebi-
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liriz. İstanbul tiyatrolarında da soylu ve bilgece, uzun acılardan 
süzülmüş özdeyişler atabilen bir Cesaret Ana’yı, üstelik usta bir 
oyuncudan sevmeye hazırlanırken, onu dövmek isteği ile çık-
manın vebali sanırım oyuncuda değildir. Herkesin gırtlaktan 
hırıltılarla, kimi zaman yersiz ve güncel argo ve küfürlerle ba-
ğırarak, hatta öğürerek konuştuğu ve çok gürültülü bir yapıtta 
Brecht’in epik güzelliği gitmiş, yerine iyinin kötünün karıştığı 
bir arsızlar ordusu gelmişti. Ömrüm boyunca hayranlıkla izle-
diğim, şimdi ise arkadaşım Macide Tanır’ın bir sohbetimizde 
sağ elini kalbinin üzerine koyup genç bir kadın oyuncunun bir 
filmdeki oyunculuğunu “Kız tam buradan oynuyor işte!” di-
yerek övmesinin gerisinde, oyunculukta güzelliğin anlamının 
samimiyetin inandırıcılığı olduğu yatmaktadır. Tek ve güçlü 
bir karakter ekseninde dönen olay örgüsüne dayalı oyunlarda, 
merkezdeki oyuncunun kişileştirmesindeki eksiklikler, oyun-
cunun yorumundaki bir iki yanlış bile oyunun tümüne ve böy-
lelikle de işini çok iyi yapan başka oyuncuların da görülmesine 
engel oluşturur.

5. Liriklik: Lirik olmalıdır şiir. Şair, basit şeylerden devşir-
melidir gerçek şiirsel etkiyi: Çiçekte, böcekte, derede, gümüş 
ırmakta, sakin göllerin kuytularında, kör kuyuların içindeki 
yıldız parıltılarında, kuşların cıvıltılarında, arp sesinde, gece 
rüzgârının sesinde, menekşenin kokusunda, ıssız okyanusta, 
uzak memleketlerin kokusunda, ama ille de güzel bir kadında 
ve onun elbiselerinin hışırtısında. Şair, bütün benliğiyle dizleri 
üstünde kalbini bu hanımefendinin kutsal haşmetine sunmalı 
ve ondan medet ummalıdır. Kısacası kaynak, doğadır, insanın 
soylu edimleridir ve aşktır.

Kuşkusuz Poe’nun kuramına “Ama, madem, zaten ile başla-
yan” birçok karşılık ya da tepki verilebilir. Bu kuramın bire bir 
tiyatroya uygulanmasının saçma, yersiz ya da olanaksız oldu-
ğu söylenebilir; hatta toplumsal dönemlere göre bu ilkelerden 
bir ikisinden de ödün verilebileceği haklı olarak savunulabilir. 
Tiyatro Tiyatro dergisine “Thespis’in Delileri” başlığı altında, 
ya da bu kitapta yer alan başka yayın organlarında yazdığım ti-
yatro odaklı yazılarımı derlerken gördüm ki Poe’nun kuramını 
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anımsamadan önce de kafa yorduğum mesele bu tek etki ya da 
etkide birlik meselesi olmuş. Tiyatronun tek etkiye, etkide bir-
liğe biraz daha eğilmesi, özen göstermesi gerekir. Bunun için de 
Ciuli ve ekibinin yaptığı gibi oyunu sahneye koyma çalışmaları 
sırasında sanatçıların karşılaştıkları rastlantıları, kendiliğinden 
gelen güzellikleri iyi değerlendirmelidir. Her şeyden önce, ya-
pıtı sahneye koyan herkesin egolarından sıyrılmaları gerekir. 
Çeşitlilikte bereket vardır elbette ama her çeşit de kendi içinde 
tek etkiyi sağlamaya çalışmalıdır. Oyun bir hafta boyunca da 
sürse, yarım saat de sürse, izleyen salondan o tek etki ile ayrıl-
mayı istiyor ve harcanan onca emeği buna göre değerlendiriyor 
ya da yargılıyor.

Tiyatroda tek etkinin son yıllarda izlediğim en güzel örnek-
lerine geçelim:

Oedipus Sürgünde/Studio Oyuncuları Tiyatrosu
“Kim?” Tiyatroda tek etkiyi bana yeniden düşündürten, “Bu-

dur işte!” dedirten ve bu yazıyı yazdırtan oyun oldu Oedipus Sür-
günde. Şahika Tekand’ın yeniden yazıp yönettiği, Esad Tekand’ın 
ışık ve sahne tasarımını yaptığı bu başyapıt ile ilgili Şahika hanımla 
yaptığımız sohbette de çok şey konuşuldu. Ortaya çıkan gerçek şu: 
Başyapıtın arkasında disiplinli çalışma ve emek, kolektif çalışma 
bilinci, tek etki için yekvücut gibi, sağlıklı tek bir beden gibi çalış-
mak yatıyor. Studio Oyuncuları Tiyatrosu’nu herkes gibi ben de 
kutlarım tek tek:

Oyuncular: Şerif Erol (Oidipus), Cem Bender (Polineikes), 
Kerem Karaboğa (Kreon), Ulushan Ulusman (Theseus), Arda 
Kurşunoğlu (Antigone), Ridade Sarıcan (İsmene), Utku Gündüz 
(Işığı Yöneten Oyuncu).

Koro: Ahmet Sarıcan, Ozan Gözel, Nedim Zakuto, Nilgün 
Kurtar, Özlem Özhabeş, Hakan Turutoğlu,Tulu Ülgen, Ali Soyer, 
Deniz Karaoğlu, Umut Kırcalı, Zeynep Papuççuoğlu, Korhan Soy-
dan, İlksen Gözde Olgun, Gizem Bilgen, Şirin Parkan, Ersel Parlar.
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Oidipus Sürgünde (Fotoğraf: Ahmet Elhan)

Ex-Ponto Festivalinde de En İyi Oyun ödülünü kazanmış. 
Bravo! Bu oyunu izledikten sonra, kendi işlerimde de biraz daha 
özenli olmam gerektiğini anımsadım. Şiirimde, öykümde, dene-
melerimde, hocalığımda. Bu sık sık anımsatılmalı herkese. İnsan 
kendi alanında iyi olduğunu sanınca, biraz serebiliyor özeni, özenli 
olmaktan ödün verebiliyor ve ürününün alıcısını çantada keklik 
görebiliyor.

Oyun Yunanistan, Belçika, Slovenya gibi çeşitli Avrupa ülkele-
rinde uluslararası festivallere katılmış, ayakta alkışlanmış ve yabancı 
basındaki eleştirilerde icrası “dahice”, “22. yüzyıl sanatına atılmış 
bir adım”, “Muhteşem bir çağdaş sanat şöleni”, “dehanın ışıklarla 
dansı” gibi övgülere boğulmuş. 2006 yılında da dünyanın birçok 
yerinde festivallerde sahne alan bu yapıttan alnıma yumruk yemiş 
gibi çıkmama sebep olan tek etkiyi sağlayan Sofokles’in metninin 
sağlamlığının yanı sıra, Tekand’ın yeniden yazdığı halinin Türkçe-
sinin müzikalitesi, oyuncuların, özellikle Atinalıları, koroyu canlan-
dıran alt kat oyuncularının tek bir beden gibi hareket edebilmeleri, 
bir tek yanlış yapmadan neredeyse “ezgiye” dönüşen (chanting) bir 
yekparelikte ve statik bir duruşla/devinimle, karanlık ve ışık diya-
lektiğinde balyoz gibi soruların beynimize kazınmasıyla sunulan 
bir çıkmazlık/lâbirent öyküsü. Öykü tanıdık, bilinen, ama öyküyü 
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bilmeyen de bu oyundan o tek etkiye maruz kalarak çıkacaktır. Yurt 
dışında da ayakta alkışlanışının temel sebebi budur, Oedipus’un öy-
küsünün bilinmesi ikinci sırada gelebilir.

Basın bildirisinde de vurgulandığı üzere Oidipus Sürgünde’nin 
meselesi çağdaş insanın kendi eliyle yarattığı yazgısını yöneteme-
yişi, kuşku duymaktan vazgeçip soru sormayı, cevap aramayı unu-
tuşu ve yazgıya teslim oluşu, yaratma ve değiştirme umudu yerine 
var olanı ya da sunulanı tüketmeyi yeğleyişi, doğru bildiğini sonu-
na kadar savunma cesaretini yitirişini, gömüldüğü hücreyi görme-
yişi ve o hücreden çıkmamakta inat edişi.

Bu yüzden de oyunun yapısı ışığın sorgulayıcı işlevi sayesin-
de görünenin ardındaki gerçeğin ortaya çıkarılmasını amaçlayan 
evrensel bir mahkemeye dönüşür. Işıklar bizim gözlerimize batar, 
sahnedekilerin yüzleri aydınlandıkça, bizim maskelerimiz düşer. 
Simgesel olarak kullanılan ve gerçeğe ulaşma yolu ışık, gerçeği 
gizleyendir de. Karanlık ve ışık çatışması ile sözdeki diyalektik 
içindeki alttakiler ve üsttekiler çatışması koşut olarak yürürken bu 
diyalektik için senteze varacak olan izleyicilerdir. Işığın peşinden 
gideriz, kuşkuyu ve sorgulamayı görev edinerek izleriz oyunu.

Işık, Sylvia Plath’ın kocasına kustuğu nefret şiiri “Gardiyan” ’ın 
finali gibi, keskin bıçak gibi göze, hançer gibi. Oyunun basın bil-
dirisinden bir alıntı: “Işığın sorgulayıcı işlevi, Oidipus’un sorgula-
yıcı karakterini bir oyun kuralı haline getirmekte ve ışık altındaki 
oyuncu da rol kişisi de, eş zamanlı olarak ışığa cevap vermek zo-
runda bırakılmaktadır. Işık, hem oyunun anlamında saklı bulunan, 
hem de sahnede tam da o anda varolan gerçeğe ulaşmanın tek  
aracıdır.”

Sokrates insanın bütün inanç ve davranışlarını aklın ışığında 
aydınlatmaya çalışırken insanı ahlâkı yetke, gelenek, dogma, batıl 
inançlar ve söylenlerin hegemonyasından uzaklaştırmaya çalışmış-
tı. Oyundaki koronun kara renk içinde tektipleştirilmesi de oyun-
cuları cinsiyetsizleştirip androidleştirdiği ya da hermafroditleştir-
diği gibi dogmatik yetkenin ürküten olduğu kadar ürken de olabi-
leceğini göstermek açısından son derece başarılı bir seçimdi. Tek 
adımlık devinimler ve finale doğru simgesel parçalanışı, dağılışı, 
çözülmeyi gösteren devinimleri ile de söz, ışık ve sınırlı hareketten 
oluşan aksiyon tamamlanmış olur.


